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16 September 2012

SKRIFLESING: Numeri 15: 37 – 41
TEKS: Numeri 15: 37 – 41
TEMA: Gebruik God se herinneringsteken om beter te dien.
SANG:  Ps 100: 1, 3, 4; Ps. 38: 1, 15 (NAB); Ps. 112: 1, 2, 3 (NAB); Ps 103: 1, 6, 

7 (NAB)

Ons gebruik tekens om ons te motiveer om beter diens te kan lewer.  
So sal 

die kruis om jou nek jou aanspoor om jou lewe meer te rig op die Here, 
of die bandjie om jou arm wat lees: what would Jesus do.  

Dit herinner jou aan jou geloof en wat jy veronderstel is om te doen.
Jy sien en voel dit gedurig.  

Ons vier vandag nagmaal en dit is ook ‘n teken vir ons om al beter die Here en ons 
naaste voortaan te gaan dien.
In ons gelese gedeelte hoor ons ook van ‘n teken wat die volk moes maak en dra 
sodat hulle die Here beter kon dien.  

Die Israeliete ontvang die opdrag om vir hulle klossies te maak en aan die soom van hulle 
klere vas te werk.  

Elke manlike Israeliet sou dit voortaan aan die vier hoeke van die bokleed dra.  
Dit word vandag nog deur Jode gedra.  

Christus self het dit ook gedra.  
Hy het  dit  gedoen om te  wys  dat  hy Hom aan  die  wet  onderwerp  het  as 
Israeliet sodat Hy, gehoorsaam aan die wet, die wet kon kom vervul.

Hoe het hierdie tossels presies gelyk?  
Die woord wat in Hebreeus gebruik word daarvoor hou verband met die gedagte van 
‘n blom.  
In die voorstellings wat ons in ons gemeenteblaadjie sien, lyk dit meer soos ‘n klomp 
lyntjies wat saamgevleg en -geknoop is.  

Daar moes ook ‘n blou draad of lint daaraan vasgewerk of ingevleg word.  
Die donkerblou kleur het die Israeliet op die Here gewys wat in die hemel op 
Sy troon sit en in Sy tempel of tabernakel in hulle midde is.  

Hierdie teken was ‘n herinneringsteken.  
Dit moes die Israeliet weer aan sekere dinge laat dink.  

# Dit moes hulle herinner aan die opdragte van die Here.
Hulle moes dink aan wat Hy hulle beveel het.
Dit het hulle opgeskerp om bereid te wees om te gaan dien.
Dit sou hulle eie geloof bevorder.

# Hulle word so ook herinner om nie net kennis te neem van wat God se wil is  
nie, maar om dit ook te gaan uitleef.
Die  diensgedagte  kom sterk  na  vore  as  daar  tot  twee  keer  in  hierdie  kort  
gedeelte die opdrag kom: doen julle dit, nl. God se opdragte.  
God vra dat ons vrywilliglik Sy wet  in dade gaan uitleef wat  ook  ander  sal 
bevoordeel.  

# Uiteindelik moes dit hulle ook herinner  Wie dit is wat die opdragte aan hulle 
gee.
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Vers 41 bring die herinnering wat die tossels moes bewerk in noue verband 
met die groot verlossingsdade van die Here.  
Ons lees: 

“Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte gebring het om vir julle ‘n 
God te wees.  Ek is die Here julle God”.  
Die teken het in die eerste plek die Here in die visier.  
Tussen die herhaling van die woorde: Ek is die Here julle God, word die 
Israeliet baie duidelik daarop gewys dat God verlos. 
Dit is die Verbondsgod wat hulle ook verlos het uit Egipte.

Hy het die reg om aanspraak te maak op herinnering.
Die Here gee hierdie teken sodat hulle  Hom ook beter kan leer 
ken en beter kan gaan dien.

Nagmaal word juis ook as ‘n herinneringsteken ingestel sodat ons opnuut weer 
dink aan die Here en wat Hy vir ons kom doen het met Sy soendood.  

Nagmaal behoort ons ook in die eerste plek by die Here, die Verbondsgod, uit  
te bring. 
Ons word daardeur herinner aan die groot verlossingsdade van die Here. 
Dit is Hy wat ons uit die slawehuis van die sonde verlos het toe JX gesterf het 
en opgestaan het uit die dood.

Nagmaal roep ons op tot ‘n nuwe gehoorsaamheid.
Dit  sluit  in  dat  ons  nou  as  nuwe  mense  opgeskerp  word  om  meer 
toegewyd vir die Here, ons naaste en onsself goeie dinge gaan doen.
Die Here verwag van ons om Sy teken so te gaan gebruik.

Ons kan egter die teken van die Here verkeerd gebruik sodat dit ons nie by Hom, by Sy 
opdragte en by die uitleef daarvan uitbring nie.  

Die Joodse leiers in die tyd van Jesus se lewe op aarde het God se teken van die 
tossels juis nie so gebruik nie!  
Ons hoor daarvan in Matteus 23: 5 as Jesus die volk teen die optrede van die leiers 
waarsku: 

“Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word.  Hulle 
maak die gebedsband om hulle voorkop breed, en die tossels aan hulle klere 
groot”. 

Hulle wil godsdienstig wees, nie om ware diens aan God en mense te lewer nie, maar 
om deur mense vereer te word.  

Hulle wil gesien wees.  
Daarvoor  kies  hulle  hulle  vroomheidspraktyke  so  dat  hulle  die 
maksimum openbare blootstelling kan kry.  
Dit gaan bloot net oor uiterlike vertoon en selfverheffing.  

Die  Here  hou  glad  nie  daarvan  dat  ons  ons  binne  die  gemeenskap  van 
gelowiges hoogmoedig gedra nie.  

In die kerk van die Here is daar nie stande en klasse wat sosiaal mense 
kan verneder nie.  
In die kerk van die Here is almal geestelikes en vir almal geld een en 
dieselfde voorskrif: diensbaarheid.  

Ons kan ook God se tekens, besonderlik die van die nagmaal, verkeerd gebruik.  
So kan ons dit net tot ons eie selfsuftige voordeel gebruik.  

Ons ontvang dan al die wonderlike seëninge daarin, maar ons wil alles net vir  
onsself hou.  
Ons is dan bv. nie bekommerd oor ander in nood nie; 

ook nie die nood vir die evangelie in die wêreld nie 



3
omdat  ons  nie  bereid  is  om  die  rykdomme  wat  ons  van  die  Here 
ontvang, uit te deel nie.  

Ons kan dit ook verkeerd gebruik 
as die gebruik van God se tekens nie vir ons erns is nie,  
as ons dit nie in die geloof gebruik nie 
en ons dit bloot uit gewoonte wil gebruik.

Ons gebruik ook vandag juis nagmaal om ons te help om meer diensbaar te kan wees;
ander meer van nut te kan wees en 
hulle te help sodat hulle ook voordeel trek uit wat ons doen en hoe ons lewe.

Die  diensgedagte  kom so mooi  uit  as  ons lees hoe Jesus hierdie  teken van  die 
tossels aan Sy klere gebruik het.  

Hy gebruik daardie teken om Sy naaste te dien.  
In die verhaal van die vrou wat bloedvloeiing gehad het, het sy maar net 
aan daardie teken (‘n tossel) geraak en sy is genees.  
Op ‘n ander plek lees ons dat van oral oor siekes na Jesus gebring is 
om gesond gemaak te word.  

Die siekes het maar net probeer om daardie teken aan te raak en 
dan het hulle gesond geword (Matteus 14: 36) 

Dit is belangrik dat ons insien dat die teken wat die Here ons gee , nl. die nagmaal nie 
net daar is om onsself te versterk en in ‘n beter verhouding met die Here te plaas nie.

Dit gaan oor meer.
Dit dring ons tot liefdesbetoon wat wyer as ons moet uitkring.

Ons gebruik dit juis sodat ons God en ons naaste beter kan gaan dien.  
Dit versterk ons juis om God se gebooie beter te gaan uitleef deur ons liefde vir 
God en ons naaste. 

Die Here vra van ons dankbaarheid.
Vers 39 maak duidelik hoe ons nie dankbaar kan wees nie en vers 40 
hoe ons wel dankbaar kan dien.

# Ons kan nie dankbaar dien as ons ontrou raak aan die Here nie 

Die gedagte word vir ons weergegee in die woorde:
“…..en nie die sondige begeertes van julle hart en oë navolg nie”.   

Die herinnering wat die klossies sou veroorsaak, sou dit juis teenwerk.  
Die 53 vertaling gee meer letterlik weer wat daar staan: 

“  ….dat julle dit  doen en nie jul  hart en jul  oë navolg waar julle agter aan 
hoereer nie”.  
Hulle mag nie agter hulle begeertes en wense aanhardloop soos hulle geneig 
was om te doen nie.  
So iemand word vergelyk met ‘n ontroue huweliksmaat.  

Ons wense en slegte begeertes kan ons ook ontrou aan die Here maak. 
Dan wil ons dinge bedink en doen wat nie ons verbondsverhouding met 
Hom eerbiedig nie.  

Die teken van die Here is juis daar om ons te  laat afsien van verkeerde soektogte, van 
verkeerde ontdekkingsreise.  

Die gedagte by die woord “navolg”, “hart en oë navolg nie”, hou in  dat mens daarop 
uit is om verkeerde dinge te wil ondersoek en te wil bespied.  
Die woord word ook gebruik om die verspieders se optrede te beskryf wat die land 
moes gaan verken toe Moses hulle uitgestuur het.  
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Ons kan op ‘n verkeerde verkenningsmissie uit  wees as ons maar sommer 
blindelings agter ons eie begeertes en wense aan die lewe wil verken.  
Dit kan maak dat ons ontrou aan die Here raak. 
Ons moet ons eerder deur die Gees laat lei  as wat  ons dit  doen deur ons 
sondige natuur.  

Ons kan nie maar ons natuurlike, sondige geaardheid vrye teuels gee 
nie.  
Ons kan nie maar net doen waarvoor ons lus het nie.  
Daartoe sal die nagmaal as teken van God ons help as ons dit op die 
regte wyse gebruik.

# Ons is wel in staat om dankbaar te dien as ons heilg gaan lewe 

In vers 40 hoor ons: 
“Julle moet toegewyd wees aan julle God”.  

Die klossies sal die Israeliete daaraan herinner om dit alles te kan doen.
Ook vir ons stel die Here die nagmaal in om ons te herinner daaraan om heilig voor 
die Here te lewe.  

Dit is ‘n lewe waarin ons die sonde probeer ontvlug.  
Dit is om dinge op te soek wat onsself en ander nie gaan besoedel nie.

Om heilig te lewe hou in dat ons in alles wat ons doen en sê eers wil  
vasstel of dit God se goedkeuring wegdra.  
Dit is om aan die bepaalde standaarde wat Hy vir ons vasstel aan te wil 
voldoen.  
Dit is om deur die Gees op die regte verkenningstogte gelei  te word 
sodat ons steeds aan Hom diensbaar bly.

Geliefdes,  God  se  teken  maak weereens vanoggend  ‘n  appèl  op  ons  om dit  so  te 
gebruik dat ons al beter in diens van God kan staan.  

Ons is deur die teken vandag weer daaraan herinner.  
Gaan leef dan so dat jy 

nie al meer ontrou aan die Here raak nie, 
maar al meer as priesters van God heiliger in Sy diens sal staan.  

Dan leef ons dankbaar voor die Here!
Dan sê ons met ons hele lewe dankie aan die Here.


