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Inhoud. God is Een en Enig. In hierdie belydenis het die volk van die Here in die OT erken 

dat God oor alles altyd volkome beskik. Hy voer sy raadsplan uit en gebruik sy dienaars deur 

alles wat Hy self laat gebeur. Daarom is God so God: “Die Here maak dood en Hy maak 

lewend. Hy laat afdaal na die doderyk toe en Hy laat daaruit opkom. Die Here maak arm en 

Hy maak ryk, Hy verneder, ook gee Hy aansien. Hy laat geringes uit die stof opstaan, Hy hef 

armes van die ashoop af om hulle by vername mense te laat sit. Hy skenk hulle ŉ ereplek.” In 

afgodsdiens maak mense God die God van net een kant van die lewe. Daarmee eis hulle vir 

hulle hierdie posisie op dat die mens oor alles beskik. Wie soos Hanna God as Een en Enig 

eer, roep Hom aan in benoudheid en dank Hom in voorspoed. 

 

 

Liturgie. 1. Lied 500 1, 2.  2. Lied 502 1-5. 

 

Skriflesing. 1 Samuel 1: 1 – 11; 19 b, 20, 26 – 28; 2: 1 – 11; 18 – 26; Handelinge 2: 

32 – 36. 

 

Teks. 2:9 “Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar goddeloses word 

stilgemaak in die duisternis van die graf. ŉ Mens oorwin nie deur eie krag nie. 

 

Tema. Ons leef en sterf binne die standvastigheid en vaste bestemming van God se 

voorsienigheid vir ons in alles. 

 

1.Is ons uitgelewer aan die wisselvalligheid en chaos van kragdadige mense of kan 

daar in hierdie wêreld vir ons standvastigheid en ŉ vaste bestemming wees? 

 

Dit is die lewensdruk en innerlike spanning waarbinne Hanna in haar 

geloofsbelydenis in haar gebed God erken: ek leef en sterf binne die standvastigheid 

en bestemming van God se voorsienigheid. 

 

Hanna se gebed begin met ŉ kort samevatting van die geloofsbelydenis van Israel 

oor God in vers 2: “Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een 

nie, daar is geen Rots soos ons God nie.” Elke deel van Hanna se geloofsbelydenis 

is ŉ uitbreiding van hierdie kort geloofsbelydenis van die volk van die Here in die tyd 

van die Ou Testament. Haar geloofsbelydenis in hierdie gebed is ook eintlik ŉ kort 

samevatting van die inhoud van die openbaring oor God in die boeke 1 en 2 Samuel 

en 1 en 2 Konings.  

 

Hierdie is nie net haar persoonlike geloofsbelydenis wat sy hier self opgemaak het 

nie. Dit was die vaste geloofsbelydenis van die hele volk van die Here gewees. Dit 

staan in Deuteronomium 4 vers 35 só: “ die Here is God en naas Hom is daar nie ŉ 

ander nie, en in Moses se geloofsbelydenis oor God wat Hy as lied geskryf het bely 

hy: “Die rots van die nasies is nie soos ons Rots nie”, Deut. 32: vers 31 en “Besef 
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tog: Ek, Ek is die Here! Naas my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en Ek 

gee lewe. Ek maak siek en Ek maak gesond.” Deut. 32: 39. 

 

2. Hierdie geloofsbelydenis stel die vaste raadsplan en beskikking van God in en oor 

alles en almal teenoor die wisselvalligheid en chaos van mense se eiemagtigheid en 

kragdadigheid in hulle afgodsdiens.  

 

In Deuteronomium 4 staan hierdie openbaring dat God Een en Enig is teenoor die 

waarskuwing van afgodsdiens op die volgende wyse, verse 15, 16: “Pas op! Die 

lewe is vir julle op die spel! … Moenie julle eie ondergang soek deur vir julle ŉ 

afbeelding as afgodsbeeld te maak nie: nie van ŉ man of ŉ vrou nie, …”; vers 25: 

“Wanneer julle kinders en kleinkinders het en julle oud geword het in die land, moet 

julle nie julle eie ondergang soek deur ŉ afgodsbeeld te maak nie…”; vers 39: “Weet 

dan nou en neem dit ter harte: die Here is God. In die hemel daarbo en op die aarde 

hieronder is daar nie nog ŉ god nie.” 

 

In Deuteronomium 32 stel Moses in sy lied ook dat God Een en Enig is en dat 

mense dit nie wil erken nie maar ander gode naas Hom skep vir hulle self in verse 

15 en 16: “ … Hy het God wat Hom gemaak het, verwerp, Hy was vermetel teen die 

Rots wat Hom gered het. Israel het vreemde gode bo die Here verkies ...” 

 

3. Hoekom verkies mense om afgode te maak in plaas daarvan om God as die Een 

en Enigste Here te erken? 

 

Die antwoord is – dit gaan oor eiemagtigheid en kragdadigheid! Mense wat in die 

krag van God of sommer net in hulle self eiemagtigheid is asof daar geen God is, 

sodat hulle hul self kragdadig teenoor ander mense kan laat geld. 

 

Dit was hierdie kragdadigheid en eiemagtigheid wat Hanna in die diepste van haar 

menswees getref het deur haar man en sy ander vrou, Peninna, se magsuitsprake 

oor haar.  

 

Hanna se kinderloosheid en veral seunloosheid was ŉ diep en egte menslike krisis in 

haar lewe. Ons moet onthou hierdie gebeure speel af in die jaar 1000 voor Christus. 

Daar is geen mediese fondse of pensioenfondse nie. Daar is geen ouetehuise of 

aftreeoorde nie. Daar is geen staatstoelae of enige werk vir vroue nie. Vir hierdie 

sekuriteit moes die man sorg en wanneer hy doodgaan moes die seuns vir hul ma 

sorg vir alles waarvoor ons vandag op ander maniere voorsorg tref. 

 

Sonder ŉ seun sou al Elkana se eiendom na Peninna en haar seuns oor gegaan het 

en sou Hanna of afhanklik van hulle gewees het of soos met Abraham se slavin 

Hagar, net weggejaag kon gewees het.  
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Dit is hoe sy in hierdie magteloosheid van ŉ uitsiglose toekoms sonder ŉ seun deur 

Peninna gespot word. Peninna vind in haar kinders die eiemagtigheid en 

kragdadigheid om Hanna nou reeds op haar toekomstige ellende te wys. Peninna 

wys haar met magsuitsprake alreeds wat haar toekomstige posisie in die lewe gaan 

wees. 

 

Dit is egter ook die troosteloosheid van haar man Elkana se gepaaiery. Hy probeer 

haar verseker dat hy vir haar baie meer werd is as tien seuns! Elkana se 

eiemagtigheid en kragdadigheid is om vir Hanna waarborge te gee wat hy nie kan 

gee nie. Sou hy doodgaan was Hanna tot ellende gedoem. Haar man maak egter of 

sy ŉ toekoms met sekuriteit sal hê asof hy dit kan waarborg. 

 

4. Hierdie eiemagtigheid en kragdadigheid van mense stel Hanna in haar 

geloofsbelydenis teenoor God se voorsienige wysheid in vers 3: “Julle moet nie in 

hoogmoed bly praat nie, moenie aanmatigende dinge sê nie, want die Here is ŉ God 

van diep kennis, dade word deur Hom getoets.”  

 

Mense is altyd besig met aanhoudende hoogmoedige gepratery. Mense maak 

aanhoudend aanmatigende magsverklarings en magsuitsprake. God egter het die 

wysheid om te weet wat mense regtig doen terwyl hulle so eiemagtig praat. God het 

die krag as God om wat Hy wil, regtig te laat gebeur teenoor die kragdadige 

wensdenkery van mense. Dit is God se diepe kennis van die wêreld en mense: Hy 

beskik hul lewe volgens sy bedoeling. Wat Hy beplan is wat gaan gebeur, nie wat 

mense hoogmoedig verklaar in hul eiemagtigheid nie. 

 

Dit is die werklike kontras tussen afgodsdiens en diens aan God: geloof in wat God 

weet en doen staan altyd teenoor die eiemagtige magsverklarings van mense. Die 

werklike kontras is wat mense hul verbeel hul in eie magtigheid kan sê en doen asof 

dit die werklikheid is, teenoor God wat doen wat Hy in sy raadsplan wil en dit die 

werklikheid laat wees. 

 

Daarom kom Hanna binne hierdie diep menslike krisis van ŉ uitsiglose toekoms vir 

haar as kinderlose vrou, gespot deur die ander vrou en met ŉ gepaaiery deur ŉ man 

wat beloftes maak wat hy nie kan waarborg nie, en roep God in gebed in haar nood 

aan. Sy roep Hom aan wat die kennis en krag oor die werklike lewensgang van 

mense het. 

 

Vir haar uitsiglose en ellendige toekoms vra sy God om haar Rots te wees, om haar 

te seën met ŉ seun. 

 

5. God verhoor haar gebed en sorg vir haar. Dit word in die teks so gestel: “Nadat 

hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou, Hanna, 

en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger.” 
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God doen vir Hanna wat net God vir haar kan doen: Hy maak haar vrugbaar en laat 

haar swanger word. Hy wek en gee vir haar, haar seun Samuel! Hy is die Here van 

haar liggaam en die Here van die lewe. Hy skep vir hulle in hul gemeenskap hul kind 

Sameul. 

 

Hanna glo in wat God doen en met haar laat gebeur: Hy gee en skep lewe. Hy is die 

Here wat kinders skep in en deur ŉ man en vrou se gemeenskap. Hierdie geloof in 

God se skeppingsmag en beskikkingsmag vir en oor lewe erken Hanna in die naam 

wat sy aan hulle seun gee: “Sy het ŉ seun in die wêreld gebring en uitgeroep: “Sy 

naam is Samuel: van die Here het ek hom afgesmeek!” (1 Sam 1 vers 20) 

 

Ons mag nie hierdie naam en gebed verstaan soos dit is afgodsdiens deesdae 

voorgehou word nie. Daar is nie so iets soos die krag van gebed nie. Bedoelende 

dat jy met gebed wonders kan bewerk en God kan beweeg om kragtige dinge te 

doen. Sou ons dit so verkeerdelik verstaan, dan word Hanna ŉ voorbeeld van 

kragtige gebed. 

 

Daarom moet u die gebed se karakter hoor in die woorde: “van God afgesmeek”, 

bedoelende nie met ŉ gekerm nie, maar deur in nood jou tot God te wend en vir 

uitkoms in nood jou geloof in Hom alleen te stel. 

  

Daarom beteken Samuel dan eintlik: “God gee uitkoms in nood omdat Hy in nood as 

God sorg, ons mag God smeek om uitkoms in nood, want Hy beskik oor die lewe.” 

 

6. Wat maak God Een en Enig God? 

 

Hanna het dit ontdek in die wonder dat God haar vrugbaar en swanger gemaak het. 

In hierdie daad van God het sy geweet net God is God, Enig en Een!  

 

Vir haar het dit beteken God maak jou onvrugbaar en vrugbaar, God laat jou 

kinderloos wees en God laat jou swanger word. Sy het in haar gebed met hierdie 

geloof gebid, dat die Here wat haar onvrugbaar laat wees, het, haar vrugbaar moet 

maak, en dat die Here wat haar kinderloos laat wees het, haar swanger moet maak. 

 

Dit word duidelik in twee verse uitgewys. In 1 Sam. 1 vers 6 staan daar: “omdat die 

Here haar kinderloos laat bly het” en in vers 27 “om hierdie seun het ek gebid, en die 

Here het aan my gegee wat ek van Hom afgesmeek het.” God maak onvrugbaar en 

God maak vrugbaar, God maak kinderloos en gee kinders. 

 

Een en Enig! Hy beskik elke gebeurtenis van, in en oor jou lewe! Hy beskik en 

bestuur nie net sekere geleenthede en sekere gebeure in ons lewe nie. Hy beskik 

oor alles altyd. Dit is wat Israel getuig het in hierdie geloofsbelydenis oor God. 
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In dit wat God met haar laat gebeur het, kan Hanna dan die geloofsbelydenis maak 

oor God se voorsienige bestuur van haar lewe en die hele wêreld. 

 

God wat jou onvrugbaar kan laat wees en dan wees vrugbaar maak, 

God wat jou kinderloos kan laat wees en dan weer swanger maak.  

is die Here God, Een en Enig wat só God is: 

 

Die Here maak dood en Hy maak lewend. 

Hy laat afdaal na die doderyk toe en Hy laat daaruit opkom. 

Die Here maak arm en Hy maak ryk, 

Hy verneder, ook gee Hy aansien. 

Hy laat geringes uit die stof opstaan, Hy hef armes van die ashoop af om hulle by 

vername mense te laat sit. Hy skenk hulle ŉ ereplek.” 

 

Alles wat Hanna hier bely is ook van haar eie lewe waar gewees. In haar 

kinderloosheid, was die dood, armoede, vernedering en geringheid haar toekoms, en 

sy sou dit as die Here wil so uit sy hand aanvaar het. In haar swangerskap met 

Samuel het die Here haar uit hierdie ellende verlos en haar die aansien gegee om 

moeder van die eerste profeet wat die pad vir al die profete van die OT sou 

oopgemaak het, te wees. 

 

God is Een en Enig, omdat Hy alles beskik in ons lewe. Hy is nie die beskikker van 

of die goed of die kwaad nie, of die dood of die lewe nie, of armoede of rykdom nie, 

of vernedering of eer nie, in Moses se lied, of siekte of genesing nie. (Deut. 32: 39). 

Hy beskik alles! Dit maak God Een en Enig! Dit maak God ons Rots! 

 

7. Daarom is ons nie aan die wisselvalligheid en chaos van mense se eiemagtigheid 

en kragdadigheid uitgelewer nie! 

 

Wie het hierdie magsposisie oor ons, ons lewe, ons kinders, hulle lewe en die 

wêreld? 

 

Ek laat jou onvrugbaar of vrugbaar wees, 

Ek sal jou kinderloos laat wees of swanger maak.  

EK maak dood of laat lewe. 

Ek maak ryk of arm. 

Ek verneder of gee aansien. 

Ek laat geringes uit die stof opstaan en skenk hulle ŉ ereplek. 

 

 God wat Een en Enig is, of eiemagtige en kragdadige mense? 

  

Die werklike kunstigheid van die mens se afgodsdiens is om hierdie Een en Enigheid 

van God wat altyd alles beskik en alles bestuur volgens sy wil en raadsplan, van 
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God weg te neem! Die boosheid van afgodsdiens is om God van hierdie posisie weg 

te neem deur aanbidding, verering, lof en dank. 

 

In ons eie tyd het ons die voorbeeld van die geestelikheid wat die NG Kerk tot en 

met verlede jaar met mag wou kaap: “God is op ŉ besondere wyse die God van die 

armes.” Hierdie verklaring van eer en lof aan God maak God net nog ŉ afgod. Want 

as God op ŉ besondere wyse die God van armes is, wat is Hy dan vir rykes?  

 

Teenoor hierdie afgodsbeeld van God staan Hanna se geloofsbelydenis: “God maak 

arm en God maak ryk.” ŉ Geloof in God se Een en Enigheid waarin Hy alles en 

almal se lewe beskik en bestuur in sy raadsplan waarin armes seker kan wees van 

sy bewaring en sorg, asook rykes. Waarin rykes nie armes se vyande is en armes 

nie rykes se vyande is nie. 

 

Nog se afgodsbeeld van die Here in ons tyd is dat God die God van voorspoed en 

gesondheid is wat jou met ereposisies beklee wanneer jy Hom reg aanbid. Hierdie 

verklaring van lof en eer maak God ŉ afgod. Want dit ontken die geloof van Hanna 

dat God die Here is wat siek en gesond maak, wat jou voorspoed en teenspoed gee 

en wat jou verneder en laat eervol leef in die gemeenskap. 

 

Dit onteer God as die Here wat altyd in alles jou Versorger en Bewaarder is en in 

alles, altyd, oral jou in sy raadsplan vir jou ŉ vaste bestemming gee waarin sy 

getrouheid as God teenoor jou as sy kind altyd vas staan.  

 

In afgodsdiens is God altyd net aan een kant besig: of aan die kant van die arme 

teenoor die rykes wat boos en sleg sou wees, of aan die rykes se kant teenoor die 

armes wat lui en sleg sou wees, of aan die kant van die magtiges wat eervolle 

posisies beklee, of aan die kant van nederiges wat op die ashope van die lewe sit; of 

aan die kant van die gesondes of aan die kant van die siekes; of aan die kant van 

die lewendes of aan die kant van die dooies. 

 

Dit is wat mense van God altyd maak met hul afgodsbeelde oor en van wie God is 

en sou wees! ŉ god wat net aan een kant is of net met een saak besig sou wees! 

 

8. Hoekom? 

 

Hoekom maak mense God so! Die Here wat net een kant gee! 

 

Hy is die Here wat die reën gee maar nie die Here wat droogte gee nie;  

Hy is die Here wat vrede en voorspoed gee, maar nie die Here wat onrus en 

teenspoed beskik nie. 

Hy is die Here wat gesond maak maar nie die Here wat siekte beskik nie. 

Hy is die Here wat geluk gee maar nie die Here wat mense diep ongelukkig maak 

nie. 
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Dit is eintlik baie eenvoudig. Dit gaan weer oor die wat Hanna in haar loflied en 

geloofsbelydenis duidelik aankondig: die aanhoudende hooghartige gepratery van 

mense wat nie kan doen wat hulle met magsverklarings aankondig nie en mense wat 

nie kan doen wat hulle met magsvertonings kan uitvoer nie. 

 

Maar hulle glo hulle het daardie posisie in die lewe en wêreld!  

 

Watter posisie? 

 

Daardie posisie wat God nie kan en mag hê nie: Een en Enig, God in alles en oor 

alles:  

 

Ek laat jou onvrugbaar of vrugbaar wees, 

Ek sal jou kinderloos laat wees of swanger maak.  

EK maak dood of laat lewe. 

Ek maak ryk of arm. 

Ek verneder of gee aansien. 

Ek laat geringes uit die stof opstaan en skenk hulle ŉ ereplek. 

 

 Mense wat oor alles en almal altyd hulle wil laat geld en afdwing, mense wat in alles 

altyd in beheer is van alles, mense wat in hulle eiemagtigheid en kragdadigheid 

hierdie posisie van God opeis: Een en Enig! Alles onder my toesig, beheer, wil en 

volgens my bedoeling, planne en wens! 

 

Sulke mense gee vir God altyd net een kant of een saak in hierdie wêreld! 

 

9. Dit was wat Eli se seuns, Hofni en Pinehas besig was om met God te doen.  

 

Wat noem ŉ mens dit dat wanneer ŉ predikant die offergawes van lidmate as sy 

persoonlike geld en inkomste opeis by lidmate? Wat gebeur wanner predikante met 

diakonesse rondslaap? 

 

Want dit is presies wat hierdie twee priesters in die tempel gedoen het: “hulle vat die 

offervleis waarmee die Here gelowiges vertroos dat Hy hulle nie vir hul sonde straf 

nie en hou daarmee braaivleis met hulle vriende. (1 Sam. 2: 15 – 17) Hulle het seks 

met die vrouens wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting met die 

Here. (1 Sam. 2: 22) 

 

Dit is magsdade waarmee hulle die volgende eiemagtigheid en kragdadigheid 

teenoor God en alle mense wat na die tempel van die Here toe kom, demonstreer.  

“Ek sal God maak wie ek God en ek sal met mense doen en maak wie ek hulle wil 

laat wees.” 
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Ek laat God eervol wees wanneer ek wil en ek verneder God wanneer ek wil. 

Ek laat God vir my ŉ lewende God wees wanneer ek wil en ek laat Gd vir my ŉ dooie 

God wees wanneer ek wil 

Ek laat God ryk wees in aanbidding en lof wanneer ek wil en ek maak god arm in 

aanbidding en lof wanneer ek wil 

Ek laat God vrugbaar herleef uit die dood en ek maak hom koning van my lewe of ek 

laat God onvrugbaar sterf en haal hom van die troon van my lewe af. 

Ek gee aan God eer in gebede, lof en aanbidding of ek ontneem Hom van alle eer 

sonder lof, dank en aanbidding. 

 

Ek is Een en Enig is alles beskik, besluit en doen ek soos ek wil! God kan vir Hom 

die kant of saak kry wat ek vir Hom gee! 

 

Dit is wat jy kragdadig demonstreer as God se offers jou braaivleis word en sy 

dienaars jou prostitute word: “ons as predikante maak en breek god soos ons Hom 

wil hê en julle moet die les baie goed leer. Ons gaan julle ook maak en breek soos 

ons julle wil hê!” 

 

10. Dit is die wisselvalligheid en chaos wat mense in hierdie wêreld skep en bedryf in 

hulle geloof dat hulle Een en Enig is: oor alles en almal met mag kan praat en doen 

wat hulle wil, soos hulle wil en wanneer hulle wil. 

 

Hoe lyk ŉ lewe en wêreld waarin elkeen volgens sy eiemagtigheid en kragdadigheid 

– so besonders is dat hy Een en Enig is! 

 

Dit is chaos!  

 

Dit is tipe chaos waarin jy nie meer ŉ vaste bestemming in hierdie wêreld het nie en 

jou nooit enige standvastigheid in jou lewe of in hierdie wêreld kan hê nie. Elke 

eiemagtige gaan met sy kragdadigheid met jou probeer maak en doen wat hy wil, 

soos hy wil, terwyl God net iewers met een kant of saak van die lewe kan besig 

wees. 

 

In hierdie uitsigloosheid waarin sy self geleef het binne die kragdadigheid van die 

ander vrou se leedvermaak en haar man se argloosheid oor haar toekoms, maak 

Hanna dan hierdie geloofsbelydenis na God haar uitkoms in haar nood gegee het:  

 

“Aan die Here behoort die pilare van die aarde; Hy het die aarde daarop 

gegrondves.” 

 

Die beeld van die aarde op pilare was die wyse waarop mense in daardie tyd die 

orde, die ritme, die reëlmaat en goedheid waarmee God besig is om die hele aarde 

te bestuur volgens sy wil en raadsplan erken het. God is Skepper wat alles so 
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bestuur dat die aarde vrugbaar en bewoonbaar is en bly! God is die goeie Skepper 

wat goed God is! 

 

God gee dag en nag in ŉ vaste ritme wat goed is vir alles; 

God gee reën en droogte in ŉ vaste orde waarin Hy vir sy skepping goed is; 

God bestuur sy kosmos in ŉ vaste orde waarin alle wisseling deel is van sy 

goedheid. 

 

Wie is so Een en Enig, dat Hy die ganse kosmos volgens sy wil en raadsplan beskik 

en bestuur en dit do goed doen dat Hy as God goed is as Skepper vir sy skepping? 

 

Kragdadige mense of net God alleen? 

 

11. Wat het God met die eiemagtigheid en kragdadigheid van hierdie twee korrupte 

priesters, Hofni en Pinehas gedoen? 

 

U moet dit baie goed hoor volgens die getuienis van die Skrif! Ek lees weer vir u dit 

in 1 Sam. 2: “Hulle het egter nie na hulle pa se vermaning geluister nie, want die 

Here het besluit om hulle dood te maak.” 

 

In hulle kragdadigheid het hulle geglo hulle kan God een en onteer soos hulle wil 

maar god verhard hulle in hierdie sonde sodat Hy hulle kan doodmaak in ŉ veldslag 

met die Filistyne. God het hulle uit hierdie eervolle amp verwyder en ook hulle pa. In 

hulle plek het hy Samuel, wat glad nie uit die priesterlike elite van die land gekom het 

nie maar uit ŉ eenvoudige gelowige huis, die eerste van die nuwe profete van die OT 

gemaak. 

 

Die Here maak dood en Hy maak lewend. 

Hy laat afdaal na die doderyk toe en Hy laat daaruit opkom. 

Die Here maak arm en Hy maak ryk, 

Hy verneder, ook gee Hy aansien. 

Hy laat geringes uit die stof opstaan, Hy hef armes van die ashoop af om hulle by 

vername mense te laat sit. Hy skenk hulle ŉ ereplek.” 

 

12. Hoe is dit ons troos en hoop dat God so God is en ook god in 2017 sal wees? 

 

Want hierdie God sal ons op die lewensweg waarin Hy ons lei versorg, bewaar en 

beskerm, terwyl die waanbeelde van kragdadige mense net nooit die werklikheid sal 

wees van wie en wat God ons laat wees nie! Ons is en sal altyd wees wie en 

waarvoor God ons op sy weg as Here laat wees. Die Een en Enige Here! 

 

Daarom verklaar Hanna met haar eerste woord in haar gebed: “Ek jubel in die Here, 

ek is sterk in die Here.” In die oorspronklike Hebreeus staan daar “my horing is hoog 

in die Here. “ Ons ken hierdie beeld baie goed uit die Kruger wildtuin hier naby ons. 
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Buffels wat kop omhoog bewus van hulle krag met hulle horings omhoog vreesloos 

kyk na moontlike bedreigings! “Ek is sterk in die Here.” 

 

Hierdie sterkte beteken dat die Here sterk is en dit maak my sterk in my diens aan 

die Here. Dit beteken nooit ek word met goddelikheid vervul om eiemagtig en 

kragdadig te wees nie. Daarom stel Hanna juis in vers 9: “ŉ Mens oorwin nie in eie 

krag nie. 

 

Sy het haar sel nie vrugbaar en swanger gemaak nie. God het! Wat God vir haar 

beskik en gee is haar krag. Want Hy is vir haar altyd Here en God. 

 

Die krag van Hanna is die vastheid en sekerheid dat toe sy onvrugbaar was, was dit 

die Here wat dit vir haar beskik het en toe sy swanger word, was dit weer die Here 

wat dit vir haar beskik het.  

 

Omdat Hy oor alles, altyd oral beskik, is en Een en Enig! Hy hou ons standvastig 

binne sy diens en sy bedoeling met ons as Here binne al die wisselvalligheid wat Hy 

self beskik. 

 

Daarom vernietig God goddelose eiemagtigheid en kragdadigheid. U mag dit nie so 

sien dat wanneer jy godloos iets doen God dit met ŉ weerligstraal straf nie. Dit gaan 

oor wie voer sy raadsplan uit en wie beskik en bestuur sy wil in en deur alles wat Hy 

self laat gebeur, goddeloses wat dink dit is hulle posisie in die skepping, of die Here 

van die skepping? 

 

Só vernietig God die goddelose! Hulle waanbeelde en gepratery bly net dit, 

waanbeelde en gepratery. Wat God doen gebeur! In hierdie God se raadsplan het 

ons as sy kinders 'n vaste bestemming! Ons kan Hom in al hierdie wisselvalligheid 

wat Hy beskik en waardeur Hy ons lei, dien en eer. 

 

Daarom kon Hann na die tempel opgaan en God smeek om uitkoms in haar 

kinderloosheid en opgaan na die tempel en die Here dank vir sy gawe van ŉ seun! 

Omdat Hy oor alles, altyd beskik, kan ons Hom in ons nood aanroep en in ons 

voorspoed eer! “Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad.” 

 

13. Kom ons leef in die wisseling en skommeling van hierdie wêreld sonder die 

wisselvalligheid dat ons van een kragdadige na die ander onderwerp en gebruik 

word! Ons leef in die standvastigheid van God wat alles beskik en bestuur en ons 

deur alles na ons bestemming sal lei! Ons sal sy kinders en dienaars is alles wees. 

 

In 2017 gaan die Here wat vir ons gely en gesterf het om ons strafloos en heilig in sy 

diens te maak: 

 

Ons by die geboorte van kinders laat staan en weer by oop grafte. 
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Gaan Hy ons in die doderyk invat om ons net weer deur die krag van sy opstanding 

daaruit te vat na Hom. 

Gaan Hy ons ryk laat word deur sy goeie gawes en ons ook verarm in die gang van 

die natuur en ekonomie. 

Gaan Hy ons siek laat wee en weer geson maak. 

Gaan Hy ons in die vernedering laat leef van almal wat ons vir hulle ellende 

aanspreeklik wil maak en ons die eer laat beleef dat mense aan ons diensbaarheid 

aan God erkenning sal gee. 

 

In al hierdie wisseling sal ons nooit in die chaos van mense se eiemagtigheid 

uitgelewer wees nie. Die Here sal ons vashou in sy raadsplan en ons beskerm om sy 

bestemming met ons te volbring. 

 

Omdat Hy alles beskik en bestuur kan ons ons elke keer ook in nood tot Hom keer 

en sy uitkoms afsmeek en gebed, kan ons Hom ook elke keer aanroep en dankbaar 

dien en die gawes wat Hy vir ons gee aan hom toewy. 

 

“Ek is sterk in die Here”, “ŉ Mens oorwin nie deur eie krag nie!” 


