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Titel: Uitdaging van die vlakte 

Pastoor: De Waal Esterhuizen 

Datum: 14 Augustus 2011 

Tyd: 09h30 

 
 

 

Rigters 1:19 

En die HERE was met Juda, sodat hy die gebergte in besit geneem het; maar die bewoners 

van die laagte kon hy nie verdrywe nie, omdat hulle ysterwaens gehad het 

 

a) Voorsiening se begaaftheid 

 

1. Besaleël en vriende 
 

Eks 31:1-4 
1 VERDER het die HERE met Moses gespreek en gesê 2 Kyk, Ek het Besáleël die seun van 

Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep; 3 en Ek het hom vervul met 

die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, 4 

om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, 

 

2. Ystersmit bedreiging 
 

1 Sam 13:19-22 
19 En daar was geen smid te vinde in die hele land van Israel nie, want die Filistyne het gesê: 

Anders kan die Hebreërs swaarde of spiese maak. 20 Daarom moes al die Israeliete na die 

Filistyne afgaan om elkeen sy kluitbreker of sy pik of sy byl of sy ploegskaar skerp te maak — 
21 so dikwels as die snykant stomp was aan ploegskare en pikke en drietandvurke en byle; en 

om die osprikkels reg te maak 22 So het dit gekom dat daar in oorlogstyd geen swaard of spies 

te vinde was in die hand van al die manskappe wat by Saul en Jónatan was nie; maar by Saul 

en sy seun Jónatan was dit wel te vinde  

 

b) die vloek van dualisme 

 

1. goue kalf of die strydwa 
 

Eksodus 32 

 

2. blindheid van afgodery 
 

Rigters 2:11-14 
11 Die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here: hulle het die Baäls 

gedien 12 Hulle het opgehou om die Here die God van hulle voorvaders, wat hulle uit Egipte 

laat trek het, te dien. Hulle het ander gode begin dien, van die gode van die nasies in die 

omgewing. Die Israeliete het hierdie gode aanbid en die Here getart. 13 Hulle het opgehou om 

die Here te dien en hulle het die Baäls en die Astartes gedien. 14 Toe het die Here kwaad 

geword vir Israel en hulle oorgegee in die mag van roofbendes deur wie Israel beroof is. Die 

Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie meer 

teen hulle vyande standhou nie. 

 

Deut 28:28-29 
28 Die HERE sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring 29 sodat jy op 

die middag sal rondtas soos die blinde in die donker rondtas, en in jou weë sal jy geen 

voorspoed hê nie; maar jy sal altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar ’n helper 

is. 
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1 Joh 2:10-11 
10 Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. 11 Maar 

hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen 

hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. 

 

3. skaakvloer – yin yang/gewyde en ongewyde 
 

2 Kron 1:8 

Ook die koperaltaar wat Besáleël, die seun van Uri, die seun van Hur, gemaak het, was daar 

voor die tabernakel van die HERE; en Salomo en die vergadering het dit besoek.  

 

c) Inkarnasionele Heerlikheid 

 

1. Openbaring 

 

Joh 1:14 

En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 

’n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en 

waarheid  

 

d) vlakte visie 

 

1. vertroue in strydwaens 
 

Psalm 20:7 

Sommige roem op strydwaens en ander op perde, maar óns sal roem op die Naam van die 

HERE onse God 

 

2. God se aarde 
 

Psalm 24:1 

Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon 

 

• God se glorie  

 

3. vanuit die temple 
 

Eks 36:1 

SO moet dan Besáleël en Ohóliab en elkeen wat kunsvaardig is, in wie die HERE wysheid en 

verstand gegee het om met kennis al die werk tot vervaardiging van die heiligdom te verrig, 

dit maak net soos die HERE beveel het. 

 

4. impaktering van die vlakte  
 

• Markplein  

• Kultuur  

• Politiek  

• Maatskaplik  

 

Gebed vir Integrering en oorwinning  

 

Efes 1:15-23 
15 Daarom—vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die 

liefde tot al die heiliges— 16  hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my 

gebede dink nie, 17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, 

aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, 18 verligte oë van 

julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die 

heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; 19 en wat die uitnemende grootheid van sy 

krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte 20 wat Hy gewerk het in 

Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die 
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hemele, 21 bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, 

nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. 22 En Hy het alle dinge onder 

sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, 23 wat sy liggaam 

is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. 

 

 

 

 

 


