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Weer en weer en weer 
 
 

 

Retief Uys 



Inleidend 

1. 1 Samuel 17 l 1 - 11 
    
 
 
 

    Dawid en Góliat 
 
 
 
 
 



1 Samuel 17 l 40 – 51 
 
40 Daarop neem hy sy staf in sy hand 
en soek vir hom uit die spruit vyf 
gladde klippe uit en steek dit in sy 
herderstas wat hy gehad het, naamlik 
in die slingersak; en met sy slinger in sy 
hand het hy nader gekom na die 
Filistyn. 41 Ook die Filistyn het al nader 
en nader gekom na Dawid, en die 
skilddraer voor hom uit.  
 

Dawid en Góliat 



42 Toe die Filistyn opkyk en Dawid 
sien, het hy hom verag, omdat hy ‘n 
seun was—rooierig, met ‘n mooi 
voorkoms. 43 En die Filistyn vra vir 
Dawid: Is ek ‘n hond dat jy met stokke 
na my toe kom? En die Filistyn het 
Dawid vervloek by sy gode.  
44 Verder sê die Filistyn vir Dawid: Kom 
na my toe, dat ek jou vlees aan die 
voëls van die hemel en die diere van 
die veld kan gee.  
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45 Maar Dawid sê vir die Filistyn: Jy 
kom na my met ‘n swaard en met ‘n 
spies en met ‘n lans, maar ek kom na 
jou in die Naam van die HERE van die 
leërskare, die God van die slagordes 
van Israel, wat jy uitgedaag het.  
46 Vandag sal die HERE jou in my hand 
oorlewer, dat ek jou kan verslaan en 
jou hoof van jou wegneem, en die lyke 
van die leër van die Filistyne vandag 
aan die voëls van die hemel en die 
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wilde diere van die aarde kan gee, 
sodat die hele aarde kan weet dat 
Israel ‘n God het. 47  Dan sal hierdie 
hele menigte moet erken dat die HERE 
nie deur swaard en deur spies verlos 
nie; want die stryd behoort aan die 
HERE, en Hy sal julle in ons hand gee. 
48  Toe die Filistyn hom dan klaarmaak 
en aldeur nader kom om Dawid te 
ontmoet, loop Dawid gou na die 
vegterrein om die Filistyn te ontmoet;  
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49 en Dawid steek sy hand in die tas en 
neem ‘n klip daaruit en slinger, en hy 
tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat 
die klip in sy voorhoof indring en hy op 
sy gesig teen die grond val.  
 
50 So het Dawid dan die Filistyn 
oorweldig met ‘n slinger en ‘n klip. En 
hy het die Filistyn verslaan en hom 
gedood alhoewel daar geen swaard in 
Dawid se hand was nie.  
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51  Daarop het Dawid gehardloop en 
by die Filistyn gaan staan en sy swaard 
geneem, dit uit sy skede getrek en hom 
van kant gemaak, en hy het daarmee 
sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien 
dat hulle held dood was, het hulle 
gevlug. 
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    Wat was Dawid se wapens? 
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       Dawid se getuienis 
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2.Die Wapen van Dawid se Getuienis 
 
1 Samuel 17 l 31 – 37 
 
31  Toe hulle die woorde hoor wat 
Dawid spreek en dit voor Saul 
meedeel, het dié hom laat haal.  
32 En Dawid het aan Saul gesê: Laat 
die manne se moed tog nie ter wille 
van hom sink nie. U dienaar sal gaan 
en teen hierdie Filistyn veg.  
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33 Maar Saul het Dawid geantwoord: 
Jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om 
teen hom te veg nie, want jy is ‘n seun, 
en hy is ‘n krygsman van sy jeug af.  
 
34 Daarop sê Dawid aan Saul: U 
dienaar het vir sy vader die kleinvee 
opgepas, en as daar ‘n leeu of ‘n beer 
kom en ‘n stuk kleinvee uit die trop 
wegdra,  
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35  dan gaan ek uit agter hom aan en 
verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit; 
en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy 
baard en verslaan hom en maak hom 
dood.  
36 U dienaar het die leeu sowel as die 
beer doodgeslaan, en met hierdie 
onbesnede Filistyn sal dit gaan net 
soos met een van hulle, omdat hy die 
slagordes van die lewende God 
uitgedaag het.  
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37 Verder sê Dawid: Die HERE wat my 
gered het uit die klou van die leeu en 
uit die klou van die beer, Hy sal my red 
uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê 
Saul vir Dawid: Gaan, en mag die HERE 
met jou wees! 
 
 

Dawid het ook met sy getuienis van 
wie God is, Góliat gaan verslaan! 
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3. Ons Getuienisse 
 
3.1 Definisie 
 
• ‘n Mondelingse of geskrewe rekord 

van wat God gedoen het 
• In die Woord of dié van mense  
• Wys op God se karakter, natuur en 

Sy weë 
• Bring iets terug na jou gedagtes, 

maar ook na jou hart 
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3.2 God se hart 
 

 Verbondsark staan ook bekend as 

Ark van die Getuienis 

 In die tabernakel geplaas in die 

Allerheiligste waar God se 

teenwoordigheid gerus het 

 3 goed: tien gebooie, Aäron se staf, 

kruik met manna 
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Die Ark van die Getuienis moes God 

se mense herinner aan wat Hy 
gedoen het in die verlede, MAAR 

ook dui op wat  
 

HY SAL DOEN IN DIE TOEKOMS.  
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3.3 Getuienis: Oorsprong 
 
  

Hebreeus:‘eduth’ 
 

  ֵעדּות
  

Stamwoord: ‘ud’   
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“return, go about, 
repeat, do again” 

 
“om weer te doen, te herhaal” 
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Openbaring 12:11   
 
En hulle het hom oorwin deur die 
bloed van die Lam en deur die 
woord van hulle getuienis, en 
hulle het tot die dood toe hulle 
lewe nie liefgehad nie.   
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God…Weer en weer en weer 

 
 

 
Gebed 

 
 

“do again” 


